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Əmlak Xidmətləri Məkanının açılışı oldu

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yeni
Əmlak Xidmətləri Məkanının (ƏXM) açılışı oldu.

Məkanın rəmzi açılışını bildirən lent kəsildi.
Sonra burada yaradılan şəraitlə tanış olundu. 

Məkanda ulu öndər Heydər Əliyevin büstü
qoyulub.

Daha sonra Əmlak Xidmətləri Məkanının fə -
aliy yəti ilə tanış olundu.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İl ham Əliyevin -“Vətəndaşlara münasibət, öz işinə
olan məsuliyyətli yanaşma ASANdakı kimi ol ma -
lı dır.”- tapşırığına əsasən artıq diğər dövlət qu rum -
la rı da qeyd edilən prinsiplərə uyğun fəaliyyətlərini
qur maqdadırlar. 

Bildirildi ki, Əmlak Xidmətləri Məkanının ya ra -
dılmasında əsas məqsəd Əmlak Məsələləri Döv lət
Ko mitəsinin bütün fəaliyyət sahələri üzrə gös tə ri lən
xid mətlərin vahid məkanda həyata ke çi ril mə sidir. Bu -
ra da əmlakla bağlı bütün xidmətlər bey nəl xalq stan -
dartlara uyğun qurulmaqla, şəffaflığın tə min olunması,
vətəndaş məmnunluğunun ar tı rıl ma sı, vətəndaş-
məmur münasibətlərinin mi ni mu ma endirilməsi,
xidmətlərin tam  elek tron laş dı rıl ma sı təmin edilmişdir. 

Məkanda 100-ə yaxın işçi tərəfindən həftənin
bütün günləri (şənbə və bazar günləri daxil)
xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulur. 

Gün ərzində 1000-ə yaxın vətəndaşa xidmət
gös tərilməsi planlaşdırılır. ƏXM-da ümumilikdə

Ko mitənin fəaliyyət sahələrinə uyğun 46 xidmət
təq dim ediləcəkdir. Göstərilən xidmətlərə: dövlət
əm lakının idarə edilməsi və özəlləşdirilməsi, döv -
lət və bələdiyyə əmlakı ilə bağlı hərracların təşkili,
tor paq və qeyri yaşayış sahələrinin icarəyə ve ril -
mə si, əmlakın qiymətləndirilməsi, daşınmaz əm la -
kın qeydiyyatı ilə bağlı müraciəltlərin qəbulu, hazır
sə nədlərin təqdim edilməsi, daşınmaz əmlak və ün -
van reyestri ilə bağlı arayışların, bölgü sxem lə ri -
nin, qiymətləndirmə sənədlərinin verilməsi, da şın -
maz əmlakla bağlı alqı-satqı əməliyyatlarının bir -
ba şa həyata keçirilməsi, kadastr və yerquruluşu
plan larının hazırlanması, AzPOS stansiyalarına qo -
şul ma ilə bağlı müraciətlərin qəbul edilməsi və s.
xidmətlər təmin ediləcəkdir. 

Bununla yanaşı ƏXM-da  Notarius, Bank, Me -
mar lıq və layihələndirmə işləri, əmlakın sı ğor ta lan -
ma sı və Poçt xidməti də həyata keçiriləcəkdir

Elektron informasiya sistemlərinin tətbiq olun -
ması üçün bütün zəruri infrastruktur yaradılıb və
bina müasir İKT avadanlığı ilə təchiz olunub. Mə -
kan da xidmətlərin  daha dəqiq, prosedurların sü rət -
li olması üçün elektron idarəetmə sistemini həyata
ke çirən qurğular quraşdırılıb.

Qeyd edildi ki, yeni binanın inşası bu ilin may
ayın da başlanmış, binanın inşası müasir stan dart la -
ra uyğun və yüksək keyfiyyətlə aparılıb. 

İnzibati bina iki mərtəbədən ibarətdir. Birinci
mər təbədəvətəndaşların müraciət imkanlarının
asan laşdırılması və onların məlumatlılığının təmin
edil məsi məqsədilə məlumat nöqtələri, habelə mü -

asir elektron informasiya daşıyıcıları, o cümlədən
mo nitorlar quraşdırılıb.  Bu da vətəndaşlara gös tə -
ri lən xidmətlərin növləri, üstünlükləri, tələb
olunan sə nədlərin siyahısı barədə informasiyanı
rahat əldə et məyə imkan yaradır. Vətəndaşlar
elektron mo ni tor lara daxil olmaqla xidmətləri
internet üzərindən ye rinə yetirə bilirlər.

Komitə artıq 40 xidməti elektron qaydada və -
tən daşlara birbaşa və E-Hökumət portalı vasitəsilə
təq dim edir. Həmin elektron xidmətlər barədə ge -
niş məlumat verildi.Daşımaz əmlakın qeydiyyatı
ilə bağlı ödənilən xidmət haqqının və dövlət rü su -
mu nun öyrənilməsi ilə bağlı vətəndaşlar üçün daha
çox maraq doğuran “Əmlak kalkulyatoru” iş pri n -
sip ləri  və  “Elektron çıxarışın yoxlanılması” kimi
elek tron xidmətlər əyani olaraq monitorda nüma-
yiş edildi.  Bildirildi ki, “Elektron Çıxarış” xidmət
və təndaş məmur ünsiyyətini sıfra edirir. Elektron
im zaya sahib vətəndaş evindən və ya ofisindən
Elek tron hökumət portal üzərindən xidmətə mü -
raciət edir, müvafiq sənədlərini göndərir, Komitə
tə rə findən hazırlanmış elektron çıxarış isə onun
Elek tron hökumətdəki şəxsi kabinetinə göndərilir.  

Vətəndaş digər dövlət orqanlarına müraciət za -
manı elektron çıxarışının düzgünlüyünü yoxlamaq
üçün  “Elektron çıxarışın yoxlanılması” xid mə tin -
dən istifadə edir: Çıxarışın qeydiyyat və reyestr
nöm rələri yığılır və onun həqiqiliyi təsdiqlənir.
Qısa müddət keçməsinə baxmayaraq artıq 8000
–dən çox “Elektron Çıxarış” sahibi vardır.  

Mə kanda xidmət haqqının və dövlət rü su mu nun

ödənilməsi üçün terminallar da qu raş dı rıl mış dır.  
Məkanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və

ya icarəyə verilməsi ilə bağlı vətəndaşların, hüquqi
və fiziki şəxslərin müraciətlərinin qəbulu pən cə rə -
lə ri, özəlləşdirmə hərraclarının keçirilməsi ilə bağlı
100 nəfərlik hərrac zalı yaradılıb. Hərrac zalında
mo ni torlarla özəlləşməyə çıxarılan əm lak lar la ta -
nış lıq, keçirilən özəlləşdirmə hərraclarında həm
can lı iştirak etmək, həm də elektron qoşulmaqla
hər raca qatılmaq imkanları yaradılmışdır. 

Həmin zalda elektron hərrac prosesi nümayiş
edil di. Bildirildi ki, özəlləşmənin elek tron laş dı rıl -
ma sı prosesin sürətlənməsinə və investorların ma -
ra ğı nın artmasına imkan verib.2018-ci ildən Elek -
tron hərracların keçirilməsinə başlanılmışdır. Elek -
tron hərracda elektron imzası olan hər bir vətəndaş
ye rin dən asılı olmayaraq elektron hərrac sisteminə
qo şu laraq iştirak edə bilər. İndiyədək 28 elektron
hər rac keçirilib və 900-dən çox əmlak satışı üzrə
elek tron sifariş qəbul edilmişdir.

Bununla yanaşı inzibati binada uşaq oyun sa həsi
də mövcuddur. Valideynlərövladlarını uşaq oyun
sahəsinə aparmaqla vaxtlarını rahatlıqla xid mət dən
yararlanmağa sərf edə bilərlər. Binada kafe və
kitabxana da fəaliyyət göstərir. Nözvbə zamanı
vax tın tez bitməsi üçün kitabaxanadan, kafedən isti -
fadə etmək olar. Həmçinin vətəndaşların rahat lı ğı
və xidmətlərin yüksək keyfiyyətinin təmin edil məsi
üçün müasir mebel və avadanlıqlar qu raş dı rı lıb. 

(Ardı 2-ci səhifədə)
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
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Torpaq müsabiqə və hərracları fevral
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Bakı əhalisi qeyri-ərzaq məhsullarına 9,6 milyard manat xərcləyib

Əhaliyə ƏDV-nin qaytarılmasına ən tezi apreldən sonra başlanılacaq

2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Bakıda ticarət
dövriyyəsinin həcmi 2017- ci ilin yanvar- noyabr ayları ilə
müqayisədə 3,4 faiz artaraq 17 milyard 568,6 milyon manat
olub.

Ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və
tütün məmulatlarının dəyəri əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 3,5 faiz artaraq 7 milyard 949,1 milyon manata,
qeyri-ərzaq məhsullarının həcmi isə 3,4 faiz artaraq 9 milyard

619,5 milyon manata bərabər olub.
İstehlak məhsullarının 24,7 faizi hüquqi şəxs statuslu

müəssisələrdə, 61,9 faizi fərdi sahibkarlara məxsus ticarət
obyektlərində, 13,4 faizi isə paytaxtın məhsul bazarlarında satılıb.

Hesabat dövründə elektron qaydada pərakəndə ticarət
şəbəkəsində 33,1 milyon manatlıq və ya 2017-ci ilin eyni
dövrünə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 19,3 faiz az istehlak
məhsulları satılıb.

Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişikliklərə əsasən
stimullaşdırıcı alət kimi bir sıra vergi güzəştləri tətbiq ediləcək.
Əsas yeniliklərdən biri ticarət və iaşə müssisələrində ödənişlər
zamanı tutulan verginin (ƏDV-nin) bir hissəsinin müştəriyə
qaytarılmasıdır.

Belə ki, ödənişi post terminallar və kassa çeki ilə edənlər
ƏDV-nin 15% və 10%-ni geri alacaqlar. Qeyd edək ki,
Azərğaycanda ƏDV dərəcəsi 18% olduğundan hər 100 manata
18 manat vergi hesablanır. Nəticədə ödənişi POS terminalla edən

müştərilər alqı-satqının 2,28%-i yəni hər 100 menata görə, 2,28
manat, kassa çeki ilə edənlər isə 1,8%-i yəni 1,8 manat ödəniş
alacaqlar.

Bu güzəştlərin tətbiqində məqsəd həm müştərilər stimul
yaradılması, həm də nağdsız ödəmələrin ən çox &quot;axsadığı”
sahədə - pərakəndə ticarət və ictimai iaşə sahələrində nağdsız
ödəmələrin həcmini artırmaqdır. Bununla yanaşı, məlum olub ki,
dəyişikliklər yanvarın 1-dən qüvvəyə minsə də, vətəndaşlar
verginin onlara çatan hissəsini bir neçə aydan sonra alacaq.

Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklərin qüavəyə minməsi ilə bağlı
prezidentin fərmanında bu məsələ 1.1.14-cü bənddə əksini tapıb.
Həmin maddədə Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, vergilərin geri
qaytarılması, daha dəqiqi fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının ərazisində pərakəndə ticarət və ya
ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft
və qaz məhsulları istisna olmaqla) görə ödənilmiş ƏDV-nin
qaytarılması qaydasının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

Başqa sözlə, bu qaydalanın hazırlanması üçün Nazirlər
Kabinetinə 3 ay vaxt verilib. «Bu qaydalar hazırlanıb qüvvəyə
mindikdən sonra vətəndaşlar verginin qaytarılan hissəsini ala
biləcəklər»-deyə nazirlikdən bildirilib. Qeyd edək ki, işlər qrafik
üzrə getsə, yenilik apreldən qüvvəyə minəcək.

Bununla yanaşı, nazirlikdən bildirilib ki, həmin müddətə
qədər edilən alqı-satqılar üçün də vergiləri geri almaq mümkün
olacaq. Bunun üçün vətəndaşların kassa və digər çekləri
saxlamaları tövsiyə olunur.

Əmlak Xidmətləri Məkanının açılışı oldu

(Əvvəli 1-ci səhifədə)

Komitə könüllük fəaliyyətinin genişlənməsinə
də töhfə verir. Belə ki, binada könüllülər masası
ya radılıb və onların xidmətlərindən də istifadə olu -
nur.

Əmlak Xidmətləri Məkanında daşınmaz əm -
lak ların qeydiyyatı kitablarına, alqı-satqı mü qa vi -
lə lə rinə, eyni zamanda daşınmaz əmlak üzərində
mül kiyyət hüquqlarını özündə əks etdirən hü quq -
mü əyyənedici sənədlərə dair arxiv guşəsi də
yaradılıb. Belə ki, arxiv guşəsində bir əsrlik,  1909
- 2018-ci illərdə  daşınmaz əmlak üzərində mül kiy -
yət hüquqlarını özündə əks etdirən müxtəlif dövr -
lə rə aid hüquqmüəyyənedici mülkiyyət sənədlər
sər gilənib. 

Daha sonra ulu öndər Heydər Əliyev və ölkə
baş çısı İlham Əliyevlə bağlı yaradılan guşəyə ba -
xış oldu. Guşədə ümummilli  lider Heydər
Əliyevin və cənabİlham Əliyevin fəaliyyətini əks
etdirən fotolar yerləşdirilib. 

Bundan başqa torpaqların idarə edilməsində
istifadə olunan Peyk Müşahidə Sistemi layihəsinin
iş prinsipi nümayiş edildi. Layihənin məqsədi
torpaqlara dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsində
çevikliyin artırılması, qanunsuz tikililərin, torpağın
münbit qatının korlanmasının qarşısının alınması,
torpaq tədqiqatı, geobotaniki tədqiqat zamanı yeni
texnologiyaların (Süni İntellektin) imkanlarından
istifadə edilməsidir.

Layihə nəticəsində peyk vasitəsilə ölkə ərazisi
5 (beş) gündən bir çəkilir. Peyk vasitəsilə çəkilmiş
bütün təsvirlər Süni intellektin tətbiq edildiyi Peyk
Müşahidə Sisteminə daxil edilir. Süni intellekt
vasitəsilə təsvirlərın analizi başlayır və əvvəlki
təsvirlərlə sonrakı təsvirlər arasındakı fərqlər, yəni
hər çəkilişdən sonrakı dövrdə torpaq səthində baş
verən dəyişikliklər və onların koordinatları Sistem
vasitəsilə avtomatik olaraq müəyyən edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Peyk Müşahidə
Sistemi vasitəsilə peyk təsvirləri (təyyarə və ya
dronla çəkilmiş təsvirlər də daxil) analiz edilir.
Məlumatlar ölkədə qalır, kənara çıxmır.

Sistem vasitəsilə torpaq səthində aşkarlanmış
də yişikliklərə yerində baxışın keçirilməsi Ko mi tə -
nin torpaq müfəttişləri tərəfindən təmin edilir, aş -
kar lanmış qanunsuz tikililərin qarşısı alınır, torpa-

ğın münbit qatının korlanmasına və ümumiyyətlə
qeyri-qanuni istifadəsinə yol verilmir.  

Komitə ilə yanaşı Peyk Müşahidə Sisteminin
im kanlarından Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (Kənd
tə sərrüfatı təyinatlı torpaqlarda əkilmiş bitkilərin
mü əyyən edilməsi və monitorinqi), Fövqəladə
Hal lar Nazirliyi (Fövqəladə hadisələr zamanı
meşə yan ğınlarının müəyyən edilməsi və təbiətə
dəyən zə rərin monitorinqi, Su daşqınları zamanı
də yi şik lik lərin və çaylarda suların artma-azalma
in ten siv li yinin müəyyən edilməsi), Ekologiya və
Təbii Sər vət lər Nazirliyi (Meşə fonduna daxil olan
əra zi lər də dəyişikliklərin müəyyən edilməsi) və
eyni za man da yerli icra hakimiyyəti orqanları və
Bə lə diy yə lər tərəfindən istifadə imkanları
yaradılacaqdır.      

Layihə Sloveniya şirkətləri tərəfindən ha zır lan -
mış və gələn ilin əvvəlindən ilkin sınaqlar həyata
ke çirilməklə tam istifadəyə veriləcəkdir. 

Eyni zamanda lokal ərazilərdə torpaqlarda baş
ve rən dəyişikliklərin öyrənilməsi,  nəzarətin key -
fiy yətinin artırılması, daşınmaz əmlakın kadastrı
və torpaqların elektron uçotunun aparılması, mə -
kan məlumatları və aerofoto çəkilişlərlə yanaşı
yeni texnologiya olan dron çəkilişlərindən də is ti -
fa də ediləcəkdir. Bunun üçün alınan dron aparatı
da nümayiş edildi.     

Daha sonra, əmlakların üç ölçülü (3D) çə ki liş -
lə rin aparılması imkanlarından danışıldı. Bununla
bağlı son texnologiyalar olan Matterport avadanlı-
ğı nümaqyiş etdirildi. Avadanlıq əsasən sənaye çə -
kilişlərində istifadə edilir. Bu innovativ yenilikhər
hansı əmlakın (Daşınmaz əmlak, Mənzil, Fərdi ev,
Zavod, Fabrik, Muzey və s.) üç ölçülü modelini
əldə edir, telemetreya daxil avtomatik plan-çert yoj -
ları və ölçüləri qısa müddət ərzində hazırlayır, əm -
la kın qeydiyyatında, auksionlarda, özəlləşdirmədə
əmlak barəsində ətraflı məlumatı təqdim edir. Ava -
danlığın imkanları monitorlarda nümayiş etdirildi.  

Bununla belə Streetview (Küçəgörüntüsü) la yi -
hə si barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, bu la -
yihə nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin vizual
rəqəmsallaşdırılmasını, seçilmiş yollar, küçə və
pros pektlər üzrə ünvan reyestrinin dayanıqlı idarə
olun masını təmingələcəkdir. Başlanğıc olaraq Bakı
şə hərinin hədəf seçilmiş yolları, küçə və pros pekt -
lər üzrə reyestrin dayanıqlı idarə olunmasını təmin

edi ləckdir. Sözü gedən formatda (Virtual Reallıq)
ka dastr maraqların qorunmasına kömək olu na caq -
dır. Nəticədə verilənlərin Ünvan portalına in teq ra -
si ya sını və reyestrdə ünvan vermə işinin asan laş dı -
rıl masını təmin edilir. 

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk,
küçəsi 20 ünvanında yerləşən Əmlak Xidmətləri
Məkanında54 müşahidə kamerası da mövcuddur.
Binada BMT-nin Əlillərin Hüquqları Haqqında

Konvensiyasına uyğun olaraq əlillərin sərbəst
hərəkəti üçün də bütün şərait yaradılıb.

Minik avtomobillərinin sıxlığı da nəzərə alınıb.
Belə ki, 83 parkinq yeri yaradılıb.

Binanın yerləşdiyi torpaq sahəsi 0,65 ha ərazini
əhatə edir. Tikinti altı və köməkçi sahələri 1842
kv.m-dir. I mərtəbənin sahəsi 1563 kv.m, ikinci
mərtəbənin sahəsi isə 1262 kv.m təşkil edir. 

Vətəndaşların internetə çıxış imkanlarının

yaxşılaşdırılması ilə bağlı pulsuz wifi quraşdırılıb. 
Binanın inşasının müasir dizaynda qurulması

Bakının  memarlıq görünüşünə əlavə gözəllik qatır.
Həmçinin məkanın ərazisi abadlaşdırılıb, asfalt və
yaşıllıq salınıb və yeni işıq dirəkləri quraşdırılıb.
Binanın gecə görüntüsü isə olduqca gözəldir.  

Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar
arzuladı.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları fevral ayının 7-də  keçiriləcəkdir.

(Ərizələr  07 yanvar 2019-cu il tarixdən 07 fevral 2019-cu il tarixədək qəbul edilir)

05 fevral 2019-cu il tarixində saat 15.00-da təkrar hərraca 
çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş  əmlakların siyahısı

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra hakimiyyəti,
bələdiyyə)

Müsabiqə və
ya hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə tele-
fonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

Sahəsi (kv.m
və ya ha.),
satılır və ya
icarəyə ver-

ilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi (man-
atla)

Hərracda ilkin qiymət,
hərrac addımı və ya
müsabiqədə qiymət,
icarədə icarə haqqı

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

1
Sumqayıt şəhəri Corat

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-
ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

07 fevral 2019, 15:00-dən
18:00-dək Sumqayıt şəhəri

85 kv.m
Satılır

275.40 596.00 Fərdi yaşayış evi III zona 309012002867

2
Zərdab rayonu Zərdab

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

07 fevral 2019, 15:00-
dən18:00-dək Ucar şəhəri

600 kv.m
Satılır

180.00 3600.00 Sahibkarlıq II zona şəhər 905012000522

3
Kürdəmir rayonu Karrar

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

07 fevral 2019, 15:00-
dən18:00-dək Ucar şəhəri

32 kv.m
Satılır

2.43 372.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 906012000749

4
Bərdə rayonu Mollagüllər

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev
prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77

07 fevral 2019, 15:00-dən
18:00-dək Bərdə şəhəri

20,0 ha İcarə 30.44 1940.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

III qrup örüş 610012001533

5
Şəmkir rayonu Atabəy

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

07 fevral 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

5,0 ha İcarə 3.60 335.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

örüş 504012004034

6
Şəmkir rayonu Atabəy

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

07 fevral 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

5,0 ha İcarə 3.60 335.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

örüş 504012003363

7
Şəmkir rayonu Atabəy

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

07 fevral 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

5,0 ha İcarə 3.60 335.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

örüş 504012003362

8
Şəmkir rayonu Bayramlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

07 fevral 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

800 kv.m
Satılır

73.93 750.00 Fərdi yaşayış evi
I qrup bonitet balı 100

əkin
504012003956

9
Şəmkir rayonu Bayramlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

07 fevral 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

800 kv.m
Satılır

73.93 750.00 Fərdi yaşayış evi
I qrup bonitet balı 100

əkin
504012003955

10
Şəmkir rayonu Bayramlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

07 fevral 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

800 kv.m
Satılır

73.93 750.00 Fərdi yaşayış evi
I qrup bonitet balı 100

əkin
504012003954

11
Cəlilabad rayonu Qarazəncir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

07 fevral 2018, 15:00-dan
18:00-dək Cəlilabad şəhəri

120 kv.m
Satılır

7,5 414.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 806012000633 

12
Cəlilabad rayonu Üçtəpə

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

07 fevral 2018, 15:00-dan
18:00-dək Cəlilabad şəhəri

1,3 ha İcarə 1.14 65.00 Heyvandarlıq
II qrup bonitet balı 67

örüş
806012000662

13
Masallı rayonu Mahmudavar

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

07 fevral 2018, 15:00-dan
18:00-dək Cəlilabad şəhəri

140 kv.m
Satılır

14,66 413,00 41,30 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 805012000821

14
Qobustan rayonu Poladlı

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

07 fevral 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri

145,0 ha
İcarə

100.92 2175,00 217,50
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

III qrup örüş 307012000479

15
Zaqatala rayonu Muxax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

07 fevral 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şəki şəhəri

4200 kv.m
İcarə

2.52 40.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 402012002134

16
Zaqatala rayonu Muxax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

07 fevral 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şəki şəhəri

4800 kv.m
İcarə

1.03 40.00 Heyvandarlıq örüş 402012002207

17
Zaqatala rayonu Muxax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

07 fevral 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şəki şəhəri

9600 kv.m
İcarə

5.76 83.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 402012002136

18
Zaqatala rayonu Muxax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

07 fevral 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şəki şəhəri

42 kv.m
Satılır

9.10 150.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 402012002221

19
İsmayıllı rayonu Qalacıq

Bələdiyyəsi 
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,
Z.Əliyeva küçəsi 6 Tel: (024) 205 45 56

07 fevral 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

6996 kv.m
İcarə

0.56 21.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

örüş 407012001231

20
Oğuz rayonu Kərimli

Bələdiyyəsi 
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,
Z.Əliyeva küçəsi 6 Tel: (024) 205 45 56

07 fevral 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

969 kv.m
Satılır

416.28 1124.04 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012001798

Sıra sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start (satış) qiyməti                    10% beh                                

Binəqədi rayonu

1 "Huawei" markalı  mobil telefon
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi

saxlanc yeri 
ədəd 1 35 3.5

2 Müxtəlif markalı mobil telefonlar
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi

saxlanc yeri
ədəd 13 327 32.7

Nərimanov rayonu

1 "HP Deskjet 1513" markalı çoxfunksiyalı qurğu
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi

saxlanc yeri 
ədəd 1 30 3

Xətai rayonu

1 "Samsung" markalı mobil telefon
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi

saxlanc yeri 
ədəd 1 15 1.5

Sabunçu rayonu

1 "Nokia 225" markalı  mobil telefon
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi

saxlanc yeri
ədəd 1 50 5

Quba rayonu

1 "Mersedes-180" markalı  avtomobil
Quba rayonu Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin

təyin etdiyi saxlanc yeri
ədəd 1 4050 405

Sumqayıt şəhəri

1 "Qazel" markalı avtomobil
Sumqayıt şəhəri Hərracların Təşkili üzrə Auksion

Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri
ədəd 1 1750 175

manatla

Qeyd: Hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər
satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq və sifariş vermək üçün
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında  Hərracların Təşkili
üzrə Auksion Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Hərraclarda
qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı hesab edilən, sifarişi və
digər zəruri sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın ilkin satış
qiymətinin 10 %  həcmində beh ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər
iştirak edə bilərlər. Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov
rayonu, Z.Xəlil küçəsi, 11 ünvanında saat 9:00-dan 18:00-a
qədər) və yaxud komitənin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər
portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü
qalanadək qəbul olunacaqdır. Sifarişlər və aşağıdakı sənədlər
(elektron xidmət vasitəsilə verilən sifariş istisna olmaqla)
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində hərracın
keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır:

- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülməsini təsdiq edən

sənədin surəti;
Hesab nömrəsi:
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944,

SWİFT BİK CTREAZ22.

Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  yanında
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi,
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN
2000325371. 

Büdcə təsnifatının kodu: 142191
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7
Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Xəlil 11              

Tel: 193
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